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Postup při „přechodu“ poskytovatele zdravotních služeb  z fyzické osoby na právnickou osobu 

 

Pojistnou smlouvu (PS) podle zvýhodněných podmínek popsaných v Dohodě o podmínkách pojištění pro členy 

České lékařské komory č. 4901200001 nebo 4901200002 uzavřené mezi Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna 

Insurance Group (dále jen „Kooperativa“), a Českou lékařskou komorou (dále jen „ČLK“) může uzavřít člen ČLK, 

poskytovatel zdravotních služeb – fyzická osoba (dále jen „poskytovatel“), a poskytovatel zdravotních služeb – 

právnická osoba, jejímž společníkem (členem) je člen ČLK a která má ustanoveného odborného zástupce, který je 

členem ČLK. 

 

Rozšíření pojistného krytí profesní odpovědnosti pojištění poskytovatele zdravotních služeb – právnické osoby     

i na škody způsobené poskytovatelem zdravotních služeb - fyzické osoby jako předchůdcem právnické osoby v 

době před počátkem pojištění právnické osoby lze sjednat za současného splnění následujících podmínek  

(tzv. nástupnická právnická osoba): 

 

Ukončí-li poskytovatel-fyzická osoba pojištěný u Kooperativy (dále jen „dosavadní poskytovatel“) poskytování 

zdravotních služeb z toho důvodu, že v poskytování zdravotních služeb ve stejném rozsahu v tomtéž 

zdravotnickém zařízení bude bezprostředně pokračovat poskytovatel-právnická osoba, jejímž alespoň jedním 

společníkem bude dosavadní poskytovatel (dále jen „nástupnická právnická osoba“), a tato nástupnická právnická 

osoba podá přihlášku k pojištění na základě této dohody, v níž požádá o zahrnutí dosavadního poskytovatele  

do pojištění a doloží splnění výše uvedených předpokladů, bude se pojištění sjednané nástupnickou právnickou 

osobou vztahovat také na odpovědnost za škodu způsobenou dosavadním poskytovatelem v souvislosti s 

poskytováním zdravotní péče (profesní odpovědnost), a to za současného splnění následujících podmínek: 

a) právní skutečnost, v jejímž důsledku škoda vznikla, nastala v době trvání pojištění dosavadního 

poskytovatele u Kooperativy, resp. po retroaktivním datu, bylo-li pro pojištění profesní odpovědnosti 

dosavadního poskytovatele u Kooperativy sjednáno, 

b) nárok na náhradu škody byl vůči dosavadnímu poskytovateli uplatněn v době trvání pojištění 

nástupnické právnické osoby na základě této dohody, 

c) uplatnění nároku na náhradu škody vůči dosavadnímu poskytovateli bylo oznámeno pojistiteli 

nejpozději do 60 dnů po zániku pojištění nástupnické právnické osoby na základě této dohody. 

 

Z pojistných událostí vztahujících se k odpovědnosti dosavadního poskytovatele za škodu způsobenou před 

ukončením poskytování zdravotních služeb však pojistitel neposkytne pojistné plnění v rozsahu větším, než jaký 

odpovídá rozsahu pojištění sjednaného dosavadním poskytovatelem ke dni zániku jeho pojištění poskytovatele 

zdravotních služeb u Kooperativy. 

 


